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Circular  febrer 2020 

Agenda   

• 12 i 13 febrer: els alumnes de 4t d’ESO realitzaran les proves de competències bàsiques, s’avaluen els 

coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat a l'etapa en competència comunicativa lingüística 

(català, castellà i anglès), en matemàtica i cientificotecnològica. 

• Del 9 al 16: rebrem a 10 alumnes i 3 professors de Polònia que dins d’un projecte europeu anomenat 

Power venen a conèixer noves metodologies de treball i a saber com introduir la robòtica a l’aula. 

• 11 de febrer: xerrada dia internacional de “La dona i la ciència” a càrrec de la científica Maria 

Rambla, que parlarà als alumnes de 3r d'ESO sobre La química en la seguretat alimentària del marisc. 

• Del 10 al 14 obrirem els espais de la comunitat de mitjans a les famílies. Així podreu conèixer de 

primera mà què fan els vostres fills/es en cada espai d’aprenentatge. Esperem que us agradi la iniciativa!  

• 25: alumnes de 2n d’ESO aniran al Celler modernista de Gandesa, visita de treball monitoritzada per 

experts de la Diputació de Tarragona dins el projecte Turistic Challenge, ambaixadors de LA VINYA.  

• 27: els alumnes de 1r i 2n d’ESO realitzaran un taller sobre “Esport i discapacitat”. 

• 27 i 28 febrer: Els alumnes de la comunitat de mitjans faran estada d’una nit a la casa de colònies La 

Marinada de Cambrils.    

Laboratori de transformació educativa 

El 5 de febrer assistirem a la primera sessió de treball a l’Escola La Maquinista (Barcelona), on ens donaran les 

directrius d’aquest nou enfocament del programa EN21.  

Avaluacions 

El dia 21 de febrer rebreu l’informe avaluatiu dels vostres fills/es. Durant aquest mes de febrer estem realitzant 

les juntes d’avaluació per consensuar línies d’actuació conjuntes de cada grup d’alumnes.  

Aquest mes també comencen les pràctiques dos estudiants del Màster del Professorat de Secundària. 

El 24 de febrer tenim lliure disposició, no hi haurà classe. 

 “El cor té respostes que google desconeix" 


